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Циљ предмета 
Стицање знања из области заштите корпорација од различитих нелегалних активности што подразумева 
многобројне аспекте у којима се може јавити потреба за остваривањем такве заштите, превасходно у 
области казненог права прописивањем одговарајућих кривичних дела, прекршаја и привредних преступа 
која се могу чинити на штету корпорација али и у другим гранама права попут грађанског права или права 
интелектуалне својине. 
Исход предмета  
Разумевање концепта правне заштите корпорација које могу бити угрожене или повређене деловањем 
различитих чинилаца како спољашњих, када су у питању нелегалне активности које чине физичка или 
правна лица која нису повезана са корпорацијом која се штити, тако и унутрашњих, пре свега од стране 
физичких лица која су запослена у корпорацији која је објекат заштите. Оба модалитета нелегалног 
поступања, и спољашње и унутрашње, може да се манифестује на различите начине и у том смислу 
студенти ће бити оспособљени да препознају и анализирају с једне стране оне облике нелегалних 
активности које су деликтне природе односно које повлаче одговорност учинилаца таквих дела у области 
кривичног, прекршајног и права привредних преступа. Разумевање других облика правне заштите 
корпорација, попут заштите пословне тајне или корпоративне интелектуалне својине подразумева 
оспособљавање студената за њихово препознавање,  нарочито кад је у питању грађанско-правна односно 
одговорност у сфери права интелектуалне својине која подразумева вођење одговарајућег управног 
поступка.  Анализа и разумевање релевантних закона који се односе на проблематику заштите корпорација 
од нелегалних активности са посебним акцентом на Кривични законик, Законик о кривичном поступку, 
Закон о прекршајима и Закон  о привредним преступима. Упознавање са улогом различитих државних 
органа у контексту остваривања заштите корпорација од нелегалних активности као и разумевање  
организационих аспеката те заштите. Анализа и разумевање медијског извештавања о проблематици 
заштите корпорација од нелегалних активности и улоге медија у превенцији и откривању нелегалних 
активности које се чине на штету корпорација. 
Садржај предмета 
Теоријска настава - целине: 
1. Корпорације као објекат заштите од различитих нелегалних активности 2. Основни појмови у области 
заштите корпорација од нелегалних активности 3. Заштита пословне тајне и личних података 4. Заштита 
корпоративне интелектуалне својине  5. Кривичноправна заштита корпорација 6. Казненоправна заштита 
корпорација (прекршаји и привредни преступи) 7. Корупција у јавном и приватном сектору 8. Прање новца 
9. Повреда конкуренције 10. Преварно поступање других корпорација 11. Нелегалне активности запослених 
12. Улога државних органа у остваривању заштите корпорација од нелегалних активности 13. 
Организациони аспекти заштите корпорација од нелегалних активности 14. Медијско извештавање о 
заштити корпорација од нелегалних активности (истраживачко новинарство). 
Практична настава: 
Критично читање и представљање научних текстова, Дискусије, Анализа законских текстова, Анализе 
студија случаја, Претрага и употреба јавно доступних база података, Анализа стратешких и других 
докумената, Анализа медијског извештавања о заштити корпорација од нелегалних активности, 
Презентације радова. 
Литература  
Обавезна:  
Кековић, З., Димитријевић, И. и Шекарић, Н. (Ур.). (2018). Корпоративна безбедност (хрестоматија). 

Београд: Факултет безбедности. 



Мандић, Г. (2015). Системе обезбеђења и заштите правних лица. Београд: Факултет безбедности. 
Мандић, Г., Милошевић, М. и Путник Н. (2017). Заштита података и социјални инжењеринг – правни, 

организациони и безбедносни аспекти. Београд: Факултет безбедности. 
Илић, П. Г. (Ур.). (2015). Корупција, основни појмови и механизми за борбу. Београд: Правни факултет 

Универзитета у Београду.  
Вуковић, И. (2018). Прекршајно право. Београд: Правни факултет Универзитета у Београду. 
Цетинић, M. (2002). Право привредних преступа. Београд: Правни факултет Универзитета у Београду. 
Илић, А. (2018). Медији, криминалитет и судови. Београд: Факултет безбедности и ЈП Службени гласник. 
Допунска: 
OECD Anti-Corruption Network for Eastern Europe and Central Asia (2015). Liability of Legal Persons for 

Corruption in Eastern Europe and Central Asia. OECD. 
Hilty, M. R., & Henning-Bodewig, F. (Eds.). (2007). Law Against Unfair Competitions. New York: Springer. 
Лукић, Н. (2017). Криминалитет компанија. Докторски рад. Београд: Правни факултет Универзитета у 

Београду. 
Weissmann, А., & Newman, D. (2007). Rethinking Criminal Corporate Liability. Indiana Law Journal, 82, 411-

451. 
Кривични законик ("Сл. гласник РС", бр. 85/2005, 88/2005 - испр., 107/2005 - испр., 72/2009, 111/2009, 

121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016 и 35/2019). 
Законик о кривичном поступку ("Сл. гласник РС", бр. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013, 55/2014 

и 35/2019) 
Закон о прекршајима ("Сл. гласник РС", бр. 65/2013, 13/2016 и 98/2016 – одлука РС) 
Закон о привредним преступима ("Сл. лист СФРЈ", бр. 4/77, 36/77 - испр., 14/85, 10/86 ( пречишћен текст), 

74/87, 57/89 и 3/90 и "Сл. лист СРЈ", бр. 27/92, 16/93, 31/93, 41/93, 50/93, 24/94, 28/96 и 64/2001 и "Сл. 
гласник РС", бр. 101/2005 - др. закон)  

Закон о заштити пословне тајне („Сл. гласник РС“, бр. 72/11) 
Закон о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, бр. 51/09 и 95/13) 
Закон о заштити података о личности („Сл. гласник РС“, бр. 87/18) 
Број часова  активне наставе:   5/75 Теоријска настава:   3/45 Практична настава:   2/30 
Методе извођења наставе: предавања, вежбе, консултације, семинари, радионице, панел дискусије. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава 10 усмени испит 60 
колоквијум-и  ..........  
семинар-и 20   
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